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DESAMPARO SOCIAL AO MORADOR DE RUA 

 

 

JOÃO DE LIMA JUNIOR  

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo científico tem por escopo, expor de maneira sucinta, direitos 

fundamentais violados com a ausência ou pouca participação do Estado através de uma 

política pública efetiva, que proporcione uma condição mínima de desenvolvimento e 

dignidade às pessoas em condição de rua. Ressaltando através de uma análise histórica, 

fática e jurídica o compromisso assumido pelo Estado e a necessidade de se 

implementar um auxílio destinado a esta parcela da população, assegurando a esses 

homens e mulheres de todas as idades, um mínimo existencial, através da efetivação 

desses direitos.  

 

Palavras-chave: Amparo Social. Dignidade da Pessoa Humana. Direitos Fundamentais.  

 

 

 

SOCIAL ASSISTANCE TO THE STREET DWELLER 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this scientific article is to briefly expose fundamental rights violated 

with the absence or little participation of the State through an effective public policy 

that provides a minimum condition of development and dignity to people in street 

condition. Emphasizing through a historical, factual and legal analysis the commitment 

assumed by the State and the need to implement aid for this part of the population, 

ensuring to these men and women of all ages, an existential minimum, through the 

realization of these rights. 

 

Keywords: Social Protection. Dignity of human person . Fundamental rights. 
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O presente artigo tem por objetivo servir de degrau para todo aquele que busca 

aprofundar seus conhecimentos jurídicos e, principalmente o conhecimento necessário 

na construção de um homem melhor. Embora destinado a tratar de desamparo social à 

pessoas que vivem nas ruas, convivendo com o medo, à humilhação e à persistente 

violação de seus direitos mais básicos diariamente, à integralidade deste texto é 

direcionada também àqueles que não se enquadram nesta condição. 

A doutrina afirma que o direito evolui na mesma medida em que o domínio do 

homem sobre o próprio homem e durante séculos acreditou-se que o avanço das 

ciências tornaria este um mundo melhor para se viver, com à formação homens 

melhores. No entanto, inúmeros acontecimentos históricos provaram o contrário, o 

ataque contra hiroshima e nagasaki e a segunda Guerra Mundial, são os eventos mais 

lembrados, para ressaltar que o conhecimento científico pode evoluir sem que seu 

detentor o acompanhe. 

Doentes mentais, alcoólatras, dependentes químicos, pessoas frustradas, homens, 

mulheres e crianças, vivendo uma triste realidade de abandono, num Estado 

Democrático de Direito destinado a resguardar direitos e liberdades conquistadas 

durante séculos de luta e que tem como valor primordial a promoção e proteção a 

dignidade da pessoa humana, sem ressalvas. 

As linhas que compõem o corpo deste texto, demonstram as dificuldades deste 

caminho sinuoso, que é à vida nas ruas, para que seus leitores, possam cortar as arestas 

que ferem a dignidade desses cidadãos. Para que deste modo, tomem conhecimento 

desta triste realidade façam do direito um instrumento de realização.  

 

 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 A EXCLUSÃO SOCIAL DOS MORADORES DE RUA 
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O presente artigo emprega o termo “morador de rua” para reportar-se a pessoas, 

que em caráter não eventual e em condições de miserabilidade, buscam abrigo nas ruas 

dos pequenos e grandes centros urbanos.  

A evidente privação de direitos e a consequente precariedade da condição a qual 

se encontram, milhares de homens e mulheres em condição de rua, é trazida de maneira 

sintetizada na definição apresentada por Escorel (1999), em seu livro ”Vidas ao Léu: 

trajetória de exclusão social”. 

Para a autora, a pessoa reduzida a estas condições de miserabilidade, está 

impossibilitada de exercer plenamente suas potencialidades oriundas da própria 

condição humana, passando a exercer uma única atividade que tem por escopo sua 

preservação biológica. (ESCOREL, 1999). 

Flagrante desrespeito pela dignidade da pessoa humana pode ser atestada com 

uma breve caminhada pelos grandes centros urbanos. Pedintes, jogados em calçadas, 

crianças, homens, mulheres, jovens e idosos, fazendo do chão bruto seu leito de 

descanso e de pedaços de papelão, um artifício de conforto que minimize a dura textura 

do concreto bruto, em busca de um sono tranquilo em meio às intempéries do tempo e a 

grande violência dos centros urbanos. Aguardando não tão ansiosamente pela efetivação 

de todos os direitos ofertados e resguardados em linha e linha de códigos e tratados 

ratificados pelo Estado, simplesmente sem saber se estarão vivos para adentrar a tão 

sonhada terra prometida do Estado Democrático de Direito. 

Dada a complexidade de se realizar um censo com pessoas que não possuem 

endereço fixo e a necessidade de uma metodologia diferencia de abordagem, o Brasil 

não conta com números oficiais, nem com um cadastro nacional de moradores de rua 

(IPEA, 2016).  

No entanto, segundo dados do Ipea (Instituto de Política Econômica Aplicada), 

em pesquisa realizada no ano de 2015, estima-se que existam no Brasil cerca de 101.854 

moradores de rua, sendo a maior concentração desta população na região sudeste do 

país 48,89%, e a menor na região norte, que abriga 4,32% deste total. (IPEA, 2016). 

A falta de informações exatas, parece dificultar o desenvolvimento de políticas 

públicas específicas, para solucionar ou ao menos amenizar a situação desses 

moradores. 
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2.2 ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURIDADE SOCIAL    

 

O dever de proteção social, é uma preocupação desde a antiguidade, há vestígios 

de grupos sociais criados com a finalidade de amparo a seus membros em caso de 

contingências, desde à antiguidade. (MARTINEZ, 1998 p. 59-60). 

Com o cristianismo a ideia ganhou força, e as teorias humanistas que já existiam 

na Grécia antiga, passa a ter respaldo divino, e o adágio “ amai ao próximo como a ti 

mesmo” agora, tornara um mandamento absoluto, que deu origem a vários movimentos 

filantrópicos pelo mundo. (DOREA, 2016). 

No entanto, durante o século XIX com o advento do término da guerra Franco-

Prussiana (França e atual Alemanha) e o início da revolução industrial, a miséria e o 

descaso com os trabalhadores assola grande parte da Prússia, dando início a segunda 

onda desta Revolução no país. (DOREA, 2016). 

Para conter o avanço dos grandes movimentos sociais organizado por 

trabalhadores e evitar uma crise eminente, Otto Von Bismarck (político e diplomata 

Prussiano) dá início ao Estado de Bem-Estar Social.  

Com o Estado de Bem-Estar Social, direitos são concedidos aos trabalhadores, 

lhes garantindo maior intervenção estatal a fim de conter os abusos excessivos e 

conceder uma perspectiva de futuro. Esses direitos, posteriormente chamados de direitos 

fundamentais de segunda dimensão, impuseram ao Estado deveres sociais de prestação 

positiva para com o cidadão, em prol dos mais necessitados. 

Dentre referidas garantias encontram-se o dever de previdência social, saúde, 

dignidade, habitação, assistência social, entre outros, que foram acrescidos com o passar 

dos anos. Dado o pontapé inicial, os direitos sociais ganham destaque e passaram a 

integrar a Carta Magna Alemã conhecida como Constituição de Weimar. Sendo esta 

posterior à Constituição Mexicana de 1917, outro grande marco no constitucionalismo 

social, por ser considerada à primeira carta constitucional à incluir os direitos de 

previdência social. (SILVA, 2008).  

No Brasil, os direitos fundamentais de segunda dimensão, foram insertos apenas 

com a Constituição de 1934, escrita sob forte influência da Constituição Espanhola e da 

Constituição de Weimar. Segundo Lenza (2010, p 54), “a Constituição Federal da 

República Federativa do Brasil do ano de 1934 manifesta um Estado protecionista, 
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intervencionista e realizador da chamada justiça distributiva, o que pode ser atestado 

pela leitura de seu próprio preâmbulo1”.  

“Hodiernamente a Constituição Federal de 1988, também conhecida como 

Constituição cidadã, abarca direitos de primeira, segunda e terceira dimensão, segundo 

grande parte da doutrina”. (SOUZA NETO; SARMENTO, 2012, p.138). 

“Os direitos de primeira dimensão, também conhecidos como direitos 

individuais ou de liberdade, visam a não intervenção estatal nas relações privadas”. 

(SILVA, 2014 p.179). 

Já os direitos fundamentais de segunda dimensão, essenciais para o 

desenvolvimento deste artigo, “primam pela igualdade e a prestação positiva do Estado, 

de maneira a conciliar os interesses público e privado garantindo uma justiça social”. 

(FERNANDES, 2011 p.46). 

Por fim, os direitos de terceira dimensão, “são direitos coletivos difusos 

transindividuais, fundados na fraternidade e solidariedade que versam sobre direitos 

como a proteção ao meio ambiente, proteção de um patrimônio comum da humanidade 

etc”. (FERNANDES, 2011 p.46). 

A Constituição cidadã de 1988, ganhou destaque pela larga abrangência de 

direitos e garantias que denotam os traços de um Estado Social de Direito, trazendo um 

capítulo chamado: da ordem social.  

Dentro deste capítulo, o art. 197, traz em seu texto a seguinte redação “a ordem 

social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça 

sociais”, deixando claro seu caráter assistencialista e protecionista.  

Os artigos seguintes estruturam o sistema de Seguridade Social definido como 

um conjunto de ações e iniciativas dos Poderes Públicos e da sociedade destinados ao 

amparo dos segurados e seus familiares em caso de contingências, que impossibilitem a 

manutenção de suas necessidades básicas e fundamentais, por seus próprios meios, 

compondo assim um sistema integrado, regido pelo princípio da solidariedade e que se 

subdivide em três pilares: a saúde, a previdência e a assistência social. 

                                                           
1 CF/1934. “[...] unidos em Assembléia Nacional Constituinte para organizar um regime 

democrático, que assegure à Nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e 

econômico, decretamos e promulgamos a seguinte”. 
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A assistência social por sua vez, sendo espécie do direito da seguridade social, 

conforme pontua Sérgio Pinto Martins (2009), é definida como proteção à família, 

maternidade, infância, adolescência, velhice e a pessoa com deficiência, sendo uma 

política social que provê as necessidades básicas independentemente de contribuição, 

por parte do beneficiário. 

O custeio da Assistência Social advém dos recursos do orçamento da Seguridade 

Social e o fornecimento de isenção tributária para entidades filantrópicas que prestam os 

serviços sociais de amparo, habilitação, reabilitação e combate à pobreza, constituindo 

um sistema integrado, marcado pela gestão descentralizada e participativa dos entes 

federados e da sociedade. Tudo isso nos termos da Lei 8212/91. 

Dentro deste contexto, os benefícios assistenciais são instrumentos de combate e 

erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais e proteção da dignidade da 

pessoa humana, tendo seus princípios e diretrizes estabelecidos na Carta Federal e na 

LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social - Lei 8742/93), e tem suas raízes firmadas 

no Art. 203 da Constituição Federal, que declara ser à assistência social direito de todos, 

independentemente de contribuição. 

 

2.3 DIREITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS PELO DESAMPARO SOCIAL  

 

Dentre as várias expressões atribuídas aos direitos e garantias essenciais para a 

convivência digna, livre e igual de todas as pessoas em sociedade pode-se utilizar a 

terminologia Direitos Fundamentais do Homem (SILVA, 2014, p.180), pois o 

qualificativo fundamentais, abarca todas as situações jurídicas sem as quais a pessoa 

humana não se realiza e, às vezes, nem sobrevive em sociedade.  

O termo homem por sua vez, deve ser interpretado como pessoa humana, 

tornando a expressão direitos fundamentais do homem o sentido de direitos essenciais à 

pessoa humana. 

Dada a importância de referidos direitos e garantias, a Constituição Federal de 

1988, trouxe um título com o nome de “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, 

estabelecendo um rol não taxativo de garantias mínimas e atribuindo a eles 

aplicabilidade imediata, em seu art. 5 §1°.  
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Ademais cumpre ressaltar que por tratar-se de direitos e garantias fundamentais 

a pessoa humana, e não versarem de maneira direta sobre direitos patrimoniais ou 

econômico, os direitos fundamentais possuem caráter inalienável, imprescritível, 

indisponível e são irrenunciáveis, não podendo seu possuidor a qualquer título, vender, 

transigir ou abrir mão das garantias que lhe foram atribuídas constitucionalmente, nem o 

Estado deixar de resguardá-las sob qualquer pretexto, ainda que por um longo decurso 

de tempo, não sejam exercidos por seus detentores. (CAVALCANTE FILHO, 2016). 

Os direitos sociais, essenciais para o desenvolvimento do presente artigo 

científico que versa sobre o desamparo social aos moradores de rua, estão previstos de 

maneira sucinta no Art. 6º da Constituição Federal, sendo estes, os direitos relacionados 

a moradia, alimentação, segurança, saúde, seguridade social, dentre outros.  

Encontra-se ainda dentre os direitos e garantias fundamentais, violados pela 

ausência do poder estatal na vida do morador de rua o direito ao mínimo existencial e a 

proteção a sua dignidade, tópicos a serem abordados com maior profundidade a seguir. 

 

 

2.3.1 O DIREITO À SAÚDE 

 

As péssimas condições em que se encontram homens, mulheres, crianças e 

idosos que fazem das marquises dos edifícios seu teto, devido à ausência de recursos 

financeiros, ficando expostos à chuva, ao frio, a falta de higiene e a constante violência 

psicológica, devido ao seu estado de vulnerabilidade frente a violência urbana 

necessitam de uma maior atenção estatal. 

O ambiente em que residem são propícios a proliferação de doenças, indigno e 

de extrema exposição, é nas calçadas que eles sobrevivem e encontram amparo em 

gestos caridosos e fraternais vindos dos transeuntes, que compartilham o pouco que 

tem, com seus semelhantes.  

A saúde, pressuposto básico da preservação da vida humana, do 

desenvolvimento de sua dignidade e do livre exercício dos demais direitos e garantias 

fundamentais adquiridos ao longo da história, é conceituada pela OMS (Organização 

Mundial da Saúde) como o estado de completo bem-estar físico, mental e social não 
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consistindo apenas na ausência de doenças ou enfermidades. (Constituição da 

Organização mundial da Saúde 1946). 

Toda esta exposição transforma-se em mera expectativa de direito, quando em 

contraste com a realidade de milhares de brasileiros e brasileiras deixados à própria 

sorte e vítimas de um sistema que combate mas não previne, tendo princípios e fins 

lembrados de maneira enfática e perene, mas se apresentam de maneira retraída e 

descontínua, no presente. 

O direito à saúde, constitucionalmente previsto no Art. 196, que inicia com a 

seguinte redação “a saúde é direito de todos e dever do Estado [...]”, impondo de 

maneira expressa e na integralidade do texto normativo, o acesso universal e igualitário 

aos serviços de promoção, proteção e recuperação a saúde e a aplicação de políticas 

sociais e econômicas, que visem a redução dos riscos de doenças e outros agravos está 

bem distante destes moradores de rua.  

Competindo exclusivamente ao Estado a responsabilidade pelo dever de 

efetivação deste direito, através do SUS (Sistema Único de Saúde) regido pela Lei 

8080/902, e da assistência à saúde, prevista no Art. 199 da CF, tem por base a livre 

iniciativa e a livre concorrência, permitindo a prestação de serviços por entes privados 

em caráter complementar.  

Não é necessário um douto conhecimento em saúde pública para perceber que o 

dever ser, destoa daquilo que efetivamente faz parte da realidade dessa parcela da 

população.  

Expostos ao frio, a chuva, as impurezas do chão onde dormem, a dificuldade em 

realizar sua higiene pessoal, a falta de uma alimentação adequada e a constante 

violência psicológica a qual estão submetidos, dada a crueldade da situação em que se 

encontram e a incerteza de quem transita próximo a suas cabeças enquanto dormem 

tornam a saúde física e mental suscetível a diversas doenças.  

Em busca da sobrevivência, em grande parte dos casos, optam por vender sua 

liberdade de escolha ao álcool, fazendo dele um fiel companheiro, que afasta o frio das 

noites de inverno e a realidade vexatória dos dias de sobriedade, ou as drogas ilícitas, 

                                                           
2 Art. 2º - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

Art. 3º, parágrafo único - Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no 

artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, 

mental e social.  
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que podem trazer efêmera e ilusória sensação de bem estar ou felicidade, durante um 

curto período de tempo, mascarando a escravidão infeliz e duradoura do vício.  

 

2.3.2 DIREITO À ALIMENTAÇÃO  

 

A alimentação saudável, encontra-se entre os principais fatores que influenciam 

a saúde e o desenvolvimento do bem-estar físico e mental, sendo a fome, um dos 

maiores vilões, no combate à miséria global.  

Mesmo com o advento das novas tecnologias de produção no meio agrário e o 

aumento da capacidade produtiva, a escassez de alimento em determinadas regiões do 

mundo e a dificuldade em levá-los até a mesa de determinados grupos sociais menos 

favorecidos financeiramente, está longe de chegar ao fim. A violação desse direito 

básico, que constitui necessidade biológica que diariamente precisa ser atendida de 

maneira adequada, pode ocasionar uma série de doenças graves que tem por derradeiro 

a morte.  

A alimentação é um direito social previsto no caput do Art. 6º da Constituição 

Federal e classificado no Art. 7º, IV como necessidade vital básica e, portanto, deve ser 

considerada essencial para a preservação da vida humana, até porque trata-se de direito 

humano previsto muito antes de 1988 na Declaração Universal dos Direitos do Homem 

de 19493.  

Longe de ser a realidade dos moradores de rua, que em sua maioria sobrevivem 

com a incerteza e ausência de uma alimentação saudável, passando várias horas e até 

dias, sem realizar uma única refeição, sobrevivendo um dia após o outro, com o auxílio 

de particulares que se solidarizam com a situação, entidades religiosas, filantrópicas e 

albergues que concedem pousada provisória e refeição à pessoas que possuem uma 

fragilidade nesse aspecto. 

A Lei 11.346/06 criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, que tem por objetivo a implementação de programas, políticas e ações que 

                                                           
3 Art. 25 - Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua 

família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao 

alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à 

segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de 

perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. 
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visem garantir o direito à alimentação adequada, atuando em conjunto com a sociedade 

civil organizada.  

Em seu Art. 2º referido diploma legal, define a alimentação saudável como 

direito fundamental inerente à dignidade da pessoa humana e diz ser este direito 

fundamental essencial para a realização dos demais direitos previstos na Constituição 

Federal, trazendo ainda o conceito de segurança alimentar e nutricional em seu artigo 

3º, bem como o direito ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em 

quantidade suficiente. 

Referida norma atribui ao Poder Público o dever de respeitar, promover, 

fiscalizar, informar, proteger, monitorar, avaliar e prover a realização desse direito 

humano à alimentação saudável e garantir mecanismos para a sua exigibilidade.  

Em suma, a população de rua está totalmente resguardada formalmente pelo 

legislador que ainda expressamente prevê no Art. 4º, III da referida lei que a segurança 

alimentar também abrange a promoção da saúde, nutrição e alimentação da população, 

incluindo grupos populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade 

social. 

Assim, através de uma breve análise do texto normativo, resta demonstrada a 

competência e o dever do poder público, que através dos órgãos e entidades da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, contando com participação facultativa de 

particulares afetos a persecução de tal direito à obrigação de providenciar este direito 

humano fundamental, de acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 

quantidade suficiente a população, incluindo a de rua. 

  

2.3.3 DIREITO À SEGURANÇA 

 

Sem a proteção e o aconchego de um lar e, sem saber quem caminha próximo a 

suas cabeças enquanto dormem, ainda que desprovidos de patrimônio, os moradores de 

rua, necessitam de segurança, para a plena e livre realização de seus direitos.  
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Com frequência, homens e mulheres em condição de rua, tem tornado-se alvo da 

violência urbana, devido a sua condição de extrema vulnerabilidade, enquanto dormem 

em vias públicas4.  

Avesso aos ditames da Constituição, a realidade do dia a dia, recusa-se a entrar 

em harmonia com a redação quase poética do legislador. Diz a redação do Art. 144 da 

CF que é dever do Estado a Segurança Pública, visando a incolumidade das pessoas e 

do patrimônio e a preservação da ordem pública, contudo basta ligar um noticiário 

qualquer para demonstrar que nem mesmo quem goza de um certo poder aquisitivo e 

possui recursos para pagar por condições de conforto e segurança, escapa ileso à onda 

de violência urbana. 

A situação socioeconômica é fator determinante para o risco de morte. Segundo 

dados do IPEA e do FPSP (Fazenda Pública da cidade de São Paulo), aos 21 anos, 

jovens pardos e negros que representam a maior parte da população pobre no Brasil, 

possuem 147% a mais de chance de serem vítimas de homicídio em relação a jovens de 

outros grupos étnicos, bem como a baixa escolaridade pode chegar a aumentar em 16,9 

vezes a possibilidade de uma morte violenta. (OLIVEIRA, 2016). 

Frente a esses dados, o que dizer de uma população miserável e sem teto, que                                            

dorme em vias públicas, sem a proteção de paredes e sem o alívio psicológico, que pode 

causar, o cerrar das fechaduras de uma porta, em uma residência cercada por muros? 

 

 

2.3.4 DIREITO À MORADIA 

 

Desde os primórdios da humanidade, o homem tem demonstrado ser uma 

necessidade básica a existência de um teto sobre sua cabeça e a proteção de paredes 

capazes de lhe propiciar condições mínimas de segurança contra as mudanças 

repentinas do tempo e ao ataque de animais selvagens, que possam pôr em risco sua 

existência.  

                                                           
4 Na cidade de Maringá, no dia 30 de Março de 2015 dois jovens atearam fogo em um morador 

de rua enquanto dormia em uma calçada na Av. Tiradentes, a mesma crueldade se repete em 

várias regiões do país, recentemente o mesmo ocorreu na cidade de Telêmaco Borba, no dia 16 

de Abril de 2017, onde dois jovens atearam fogo em um morador de rua durante a madrugada de 

domingo.  
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Das cavernas aos grandes edifícios de luxo, é dentro de seu refúgio ou de seu lar, 

que o homem experimenta a paz necessária para seu pleno desenvolvimento, 

compartilhando momentos pessoais com amigos, familiares ou até mesmo sozinho, 

tendo a certeza de que ali, sequer os olhos curiosos da sociedade ou até mesmo 

predatórios de seu agressor, podem observá-lo no exercício da sua intimidade. 

Sem moradia, não há, privacidade, intimidade, segurança, higiene, condições de 

uma vida saudável e por consequência, dignidade. Busca-se à sobrevivência, em meio à 

condição de miserabilidade e caos criado pelas várias limitações e liberdades, tolhidas 

pela ausência do necessário. 

“A moradia é direito fundamental de extrema relevância, e é trazida como uma 

das necessidades vitais elencadas no corpo do Art. 7º da Constituição e como direito 

social no caput do art. 6º, sendo direito correlato a dignidade da pessoa humana”. 

(GODOY, 2002, p. 64-70).  

A moradia digna deve ser entendida como, dispor de um lugar onde possa asilar-

se, com espaço adequado, ventilação, segurança, iluminação, infraestrutura básica e 

uma relação adequada ao acesso de serviços básicos a um custo razoável, segundo 

Observação Geral nº 4 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das 

Nações Unidas. (NAÇÕES UNIDAS, 1992). 

O Programas de habitação como o “minha casa minha vida”, tem sido 

implementado para garantir o direito à moradia adequada, para as populações de baixa 

renda, oferecendo para estas pessoas à oportunidade de adquirir um imóvel, em 

condições minimamente dignas de habitação, através de um programa de financiamento 

habitacional, que cabe em seus orçamentos.  

No entanto, referido programa não é capaz de garantir o mesmo direito à pessoas 

que não possuem renda fixa, ou que estão em condições de exclusão social e extrema 

miséria, devendo estas, quando possível, recorrer aos albergues que oferecem abrigo 

temporário à moradores de rua e pessoas que não tenham onde passar à noite. 

Devido a insuficiência de recursos e à grande quantidade de pessoas atendidas 

diariamente, os serviços prestados possuem caráter emergencial e provisório, visando 

suprir as necessidades básicas do dia e não efetivamente devolver à dignidade que lhes 

foi roubada.  
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Ainda que algumas instituições privadas, recebam alguma forma de subsídio de 

entes estatais, o auxílio prestado por elas, tem se mostrado ineficaz e insuficiente, 

cabendo ao Estado frente à problemática apresentada, implementar políticas públicas 

inovadoras e efetivas, pois expressamente prevê a Carta Magna em seu 5º, §1º que as 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais devem ter aplicação imediata.   

 

2.3.5 DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL 

 

Não havendo no texto da Carta Magna, qualquer menção expressa relativa ao 

direito do mínimo existencial, este, encontra-se compreendido nos princípios 

constitucionais que regem o ordenamento jurídico interno e nos diversos tratados e 

convenções, que versam sobre os direitos humanos.  

Conforme pontua Ricardo Lobos Torres (1989, p.30), o direito ao mínimo 

existencial, pode ser encontrado, no princípio da igualdade que garante à todo cidadão à 

proteção contra à pobreza absoluta, devendo o mínimo existencial, ser garantido por 

prestações negativas, ou seja, de não intervenção do Estado na esfera de liberdade 

mínima do indivíduo, bem como pôr prestações positivas, por parte do agente estatal. 

Há uma grande discussão acerca da obrigação do Estado em realizar políticas 

públicas que garantam à efetividade dos direitos mínimos de todo cidadão observado os 

recursos financeiros disponíveis em caixa.  

Os recursos disponíveis nos cofres públicos, representam verdadeiro empecilho 

fático, para a concretização destes direitos chamados essenciais para o desenvolvimento 

de uma vida digna, tendo em vista sua limitação, estando a Administração Pública 

condicionada à disponibilidade de seus recursos.  

No entanto, à negativa de tais direitos pelo Poder Judiciário, através de decisões 

fundamentadas na insuficiência de recursos, viola o princípio da tripartição dos poderes, 

conforme pontua Patrícia Luciane de Carvalho (2007, p. 653), pois compete ao Poder 

Judiciário dizer o direito e não tomar decisões administrativas, que levam em 

consideração saldos positivos ou negativos dos cofres públicos.  

Outrossim, é importante ressaltar que nem mesmo o Poder Público poderá negar 

a efetivação de tais direitos, sob o mesmo fundamento, devendo à disponibilidade de 
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recursos, servir apenas de parâmetro ao sopesar qual direito fundamental deve ser 

atendido, com os recursos disponíveis. 

A Constituição de 1988 prevê em seu preâmbulo à formação de um Estado 

Democrático de Direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento e a igualdade.  

Embora não tenha força normativa, o texto nela expresso expõe a vontade do 

poder constituinte originário e serve de orientação para a correta interpretação e 

aplicação das normas constitucionais, bem como à apreciação de sua subsunção 

(CARMEM LÚCIA, 2008).  

Destaca Ricardo Lobos Torres (1989, p.31) que, conforme afirma Aristóteles, “o 

bem-estar na maioria das vezes está relacionado à felicidade da pessoa humana, e não 

podem as condições materiais do homem, retroceder aquém de um mínimo em que nem 

mesmo prisioneiros e indigentes podem ser privados, pois ainda estes, são sujeitos com 

dignidade”.  

Segundo a ministra Cármen Lúcia na ADI supramencionada, o verbo assegurar, 

expresso no preâmbulo constitucional, deve ser entendido como dever prático e 

garantidor de exercício, não sendo mera abstração.5 

 

2.3.6 OFENSAS À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Assunto inerente a qualquer discussão que verse sobre direitos humanos 

fundamentais, a dignidade da pessoa humana encontra-se como fundamento do Estado 

Democrático de Direito, estando presente entre os princípios fundamentais da república, 

na Constituição de 1988 em seu art.1º inc. III.  

No entanto, o conceito de dignidade da pessoa humana é apenas doutrinário e 

sofreu alterações ao longo dos anos, com à influência de movimentos revolucionários 

como o Cristianismo e o Iluminismo.  

                                                           
5“[...]assegurar’, tem, no contexto, função de garantia dogmático-constitucional; não, porém, de 

garantia dos valores abstratamente considerados, mas do seu ‘exercício’. Este signo 
desempenha, aí, função pragmática, porque, com o objetivo de ‘assegurar’, tem o efeito 
imediato de prescrever ao Estado uma ação em favor da efetiva realização dos ditos valores 

em direção (2008, ADI 2.649) 
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“Com o advento do cristianismo, a dignidade da pessoa humana passou a ser 

vista como algo essencial e pertencente ao homem por ser imagem e semelhança do 

criador”. (ARAÚJO, 2005, p. 110). 

Com o iluminismo sua definição afasta-se da origem divina e aproxima-se de 

um fundamento racional, devendo ser considerado, valor atribuído ao homem por ser 

homem e animal diferente dos demais, conforme ressalta Gustavo Vinicius Carmim e 

Zumar Fachin.  

Vários conceitos foram atribuídos à este princípio, sem chegar-se à uma 

definição unânime, existindo ainda autores que dizem ser este, um termo sem definição 

exata. Ingo Wolfigang Sarlet (2001, p.60) traz à seguinte definição: 

Qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano, que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 

comunidade, implicando neste sentido em um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem à pessoa tanto contra qualquer ato de cunho 

degradante e desumano, como lhe venha garantir as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável.” 

 

Diante de tantos direitos violados e distantes de integrarem a realidade dos 

moradores de rua, é notória à ofensa à dignidade desses homens e mulheres que 

carecem de apoio.  

Sem perspectiva alguma de levar uma vida feliz e saudável, ou prosperar diante 

das raras oportunidades oferecidas, cada dia torna-se uma incerteza frente à condição 

degradante e desumana à qual estão submetidos.  

Não há moradia, segurança, lazer, condições higiênicas, alimentação garantida 

ou dignidade na vida que se leva nas ruas.  

A ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber, redigiu a seguinte 

ementa, em acórdão proferido no ano de 2012, que versava sobre a possibilidade de 

configuração do delito previsto no art. 149 do Código Penal, redução à condição 

análoga à de escravo ao se submeter funcionários a jornadas exaustivas e condições 

degradantes de trabalho. 

 

A “escravidão moderna” é mais sutil do que a do século XIX e o cerceamento 

à liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos econômicos e não 

necessariamente físicos. Priva-se alguém de sua liberdade e de sua dignidade 

tratando-o como coisa, e não como pessoa humana, o que pode ser feito não 

só mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente de seus 

direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. (WEBER, Inq 

3.412, 2012) 
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Embora o acórdão venha a versar sobre a redução de trabalhadores à condição 

análoga de escravo, à violação intensa e persistente dos direitos básicos, conferidos aos 

moradores de rua, caracteriza violação à sua dignidade.  

Não seria plausível dizer que a dignidade que lhes foi conferida, permanece 

inviolada ainda que desprovidas de recursos financeiros para arcar com sua própria 

subsistência. 

 

2.4 O DEVER DE AMPARO ESTATAL ASSUMIDO 

CONSTITUCIONALMENTE E NO ÂMBITO INTERNACIONAL 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil datada do ano de 1988, traz 

um rol não exaustivo de direitos e garantias fundamentais de primeira, segunda e 

terceira dimensão e estabelece em seu art. 5º, § 3º, que os tratados internacionais que 

versarem sobre direitos humanos e forem aprovados pelas duas casas do congresso e em 

dois turnos, por três quintos dos votos, terão força de emenda constitucional.  

Um dos importantes tratados submetidos a este procedimento, incluído pela EC 

45/2004 na Carta Federal foi a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa 

com Deficiência, assinado em Nova York no ano de 2007 e que vigora no Brasil desde 

o ano de 2009 através do Decreto nº 6949/09. 

Esta convenção tem como propósito, promover, proteger e assegurar o 

equitativo e pleno exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais da pessoa 

com deficiência, promovendo o respeito a sua dignidade, a luz de seu Art. 1º.  

Outro tratado de suma importância é a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, datada de 1948, tendo sido o Brasil signatário e apresenta um extenso rol de 

direitos que visam resguardar a dignidade de cidadãos do mundo todo, já que pelo 

simples fato de terem nascido com vida, se fazem dignos de administrar sua própria 

liberdade, e todos os direitos a ela inerentes, de maneira que não lhes seja dado o 

benefício do livre arbítrio, e furtada todas as possibilidades de escolha, devido a sua 

falta de poder aquisitivo ou motivos outros.  

O Art. 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, estabelece em sua 

redação que toda pessoa tem direito à um nível de vida suficiente para assegurar a si e à 
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sua família, saúde e bem estar, principalmente com relação à alimentação, alojamento, 

vestuário, assistência médica e outros serviços sociais tidos como necessários. 

Ainda assim, convém destacar o dever de amparo assumido a luz da 

Constituição Cidadã de 1988, que tem como um de seus fundamentos à dignidade da 

pessoa humana e como um de seus objetivos, à erradicação da pobreza.  

Ademais, dispõe um capítulo inteiro destinado a tratar sobre a Seguridade 

Social, prevendo regras sobre saúde, previdência social e assistência social, atribuindo 

inclusive ao Poder Público o dever de organizar este conjunto integrado de iniciativas 

junto com a sociedade.  

 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Parecendo ser parte de um tecido social leproso, esquecido ou ignorado, mas que 

ainda persiste e parece não se resolver com o passar dos anos, permanecendo ali, 

exposta a céu aberto lutando sem muita dignidade por sua sobrevivência, na era dos 

direitos humanos. 

Sem um local seguro para passar a noite, expostos ao vento, a chuva, ao frio e 

aos olhos curiosos de quem passa, vivendo em péssimas condições de higiene e sem a 

certeza de uma refeição saudável, os moradores de rua sofrem com a constante violação 

à seus direitos mais básicos, conferidos pela própria Constituição Federal. 

Em plena era dos direitos humanos, homens, mulheres e crianças sobrevivem à 

condição miseráveis, o que as impossibilitam de se desenvolver e ensejam em uma vida 

indigna e degradante, fruto da não efetivação de direitos e fadada grande parte das 

vezes, ao vício que subjuga e alivia o peso de uma realidade cruel e desumana. 

A Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, prima 

pela proteção dos direitos humanos no âmbito nacional e internacional, tendo também 

como um de seus objetivo o combate à miséria.  

A referida carta normativa, apresenta um rol exemplificativo de direitos e 

garantias fundamentais de primeira, segunda e terceira dimensão, e de aplicação 

imediata à luz de seu Art.5 § 1º. No entanto, alguns desses direitos, à título de exemplo 
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pode ser citado à alimentação saudável, moradia, vestimentas, privacidade e segurança 

parecem distantes da realidade. 

A Saúde, definida pela OMS como estado de bem-estar físico, mental e social 

não se coaduna com a realidade desses moradores nas ruas, e os direitos de privacidade 

e segurança são de difícil efetivação quando ausente uma moradia digna.  

Cumpre ressaltar ainda a importância da efetivação do direito à alimentação 

saudável, tendo esta uma necessidade de reposição diária que nutre o corpo e dá forças 

para continuar a exercer o bem maior de cada ser humano, à própria vida. 

Sem recursos para prover a própria subsistência e sem muita perspectiva de 

futuro, as raras oportunidades parecem se dissolver num mar de desapontamentos e 

preocupações.  

Sem moradia, segurança, políticas públicas efetivas orientadas ao combate à 

pobreza, submetidos a condições indignas e degradantes propícias ao desenvolvimento 

de doenças e à constante tortura psicológica, além de conviver diariamente com a 

incerteza de uma alimentação diária e saudável, a existência de uma população de rua 

desprovida de qualquer direito básico é a prova de que o Estado Democrático de Direito 

ainda constitui uma aspiração à ser concretizada. 

Pessoas portadoras de doenças mentais e terminais, deficientes físicos, 

alcoólatras, dependentes químicos, homens negros e brancos, com diferentes 

necessidades e histórias de vida, mas que compartilham de uma mesma realidade 

miserável, e que devem ter seus direitos respeitados e promovidos pelo Estado de quem 

são membros e dos quais esperam ao menos o respeito a sua dignidade.  
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